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KUVENDI I REPUBLIKËS SË
KOSOVËS
Në mbështetje të nenit 65, pika 1, të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF
KOSOVO
Pursuant to article 65, item 1 of the
Constitution of the Republic of Kosovo,

Na osnovu člana
Republike Kosova,

Miraton:

Approves:

Usvaja:

65, tačka 1, Ustava

LIGJIN PËR PAGAT E
FUNKSIONARËVE PUBLIKË

THE LAW FOR SALARIES OF
PUBLIC OFFICIALS

ZAKON BR. 04/Z-XX O PLATAMA
JAVNIH FUNKCIJONERA

Neni 1
Qëllimi

Article 1
Purpose

Član 1
Svrha

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i nivelit
të pagës bazë, dhe rregullat për shtesa dhe
kompensime të tjera për funksionarët
publikë.

This law aims to determine the level of
basic salary and rules for allowances and
other compensations for public officials.

Svrha ovoga zakona je odredjivanje nivoa
osnovice plate , i pravila za dodatke i druge
nadoknade za javne funkcijonere.

Neni 2
Fushëveprimi

Article 2
Scope

Član 2
Fushëveprimi

Ky ligj përfshin të gjithë funksionarët
publikë në Institucionet e Republikës së
Kosovës.

This law shall include all public officials in
Institutions of the Republic of Kosovo.

Ovaj zakon obuihvata svakog javnog
funkcijonera u Institucijama Republike
Kosova.
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Neni 3
Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligji kanë
këtë kuptim:

Article 3
Definitions
1. Expressions used in this law shall have
the following meaning:

Član 3
Definicija
1. Izrazi upotrebljavani na ovom zakonu
imaju sledeći značaj :

1.1. “Institucionet e Republikës së
Kosovës” nënkuptojnë organet e
pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe
gjyqësor, si dhe organet në vartësi të
tyre;

1.1. “Institutions of the Republic of
Kosovo” means the legislative,
executive and judicial bodies, and their
subordinating bodies;

1.1.
“Institucije
Republike
Kosova”
podrazumeva
organe
legislacije Vlade , ekzekutiva i sudske ,
kao i organe koja su zavisne od njih;

1.2. “Funksionarët
Publikë”
nënkuptojnë zyrtarët e zgjedhur dhe të
emëruar në Institucionet e Republikës
së Kosovës;

1.2. “Public Officials” mean selected
and appointed officials by the
Institutions of Republic of Kosovo;

1.2.
“Javni
Funksijoneri”
podrazumeva izabrane zvaničnike i
imenovani u Institucijama Republike
Kosova;

1.3. “Paga Bazë” nënkupton pagën e
funksionarit publik dhe nuk përfshinë
shtesat dhe kompensimet e tjera;

1.3. “Basic Salary” means the salary of
public official, not including the
allowances and other compensations;

1.3. “Osnovica plate” podrazumeva
plate javnih
funkcijonera i
ne
poduhvaća druge dodatke i nadoknade ;

1.4. “Kompensimet” nënkuptojnë
rimbursimin
e
shpenzimeve
të
funksionareve
publik
të
cilat
shkaktohen me rastin e ushtrimit të
detyrave dhe përgjegjësive;

1.4.
“Compensations”
means
reimbursement of public official’s
expenditures caused while exercising
their tasks and responsibilities;

1.4.
“nadoknade”
podrazumeva
ponovno dodavanja troškova javnih
funkcijonera koja se dodaju prilikom
obavljanja zadataka i odgovornosti ;

1.5. “Shtesat” nënkuptojnë pagesat e
tjera jashtë pagës bazë që bëhen për
funksionarin publik;

1.5.
“Allowances”
mean
other
payments made for public officials out
of basic salary;

1.5. “dodatke” podrazumeva ju se
plaćena srestva osim njihove osnovice
plate
koja se daju
javnim
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funkcijonerima;
1.6. “Vlera e Koeficientit” nënkupton
vlerën financiare të koeficientit për
pagën bazë që përcaktohet me ligjin
vjetor të buxhetit.

1.6. “Coefficient Value” means the
financial coefficient value of basic
salary determined by the annual budget
law.

1.6.
“Vrednost
Koficijenta”
podrazumeva financisku
Vrednost
koficijenta za osnovicu plate koja se
odredjuju
godišnjim
zakonima
budžeta.

Neni 4
E drejta në pagë

Article 4
The right to salary

Član 4
Pravo u platu

1. E drejta e funksionarëve publikë për pagë
garantohet me dispozitat e përcaktuara me
këtë ligj.

1. The right of public officials to salary is
guaranteed by the provisions defined under
this law.

1. Pravo javnih funkcijonera za platu su
zagarantovane putem odredjenih odredaba
Istog zakona .

2. Funksionarët publikë kanë të drejtë të
marrin pagën bazë sipas koeficientit të
përcaktuar në aktin e emërimit.

2. Public officials are entitled to receive the
basic salary according to the coefficient
defined by the act of appointment.

2. Javnih funkcijonera imaju pravo da
dobija ju plate na osnovu odredjenih
koficijenta prilikom imnovanja.

3. Funksionarët publikë kanë të drejtë në
shtesa dhe kompensime tjera në pajtim me
këtë ligj.

3. Public officials are entitled to allowances
and other compensations under the law.

3. Javnih funkcijonera imaju pravo da
dobija dodatke i druge nadoknade u
skladu sa istim zakonom

Neni 5
Paga bazë

Article 5
Basic salary

Član 5
Osnovica plate

1. Paga bazë e funksionarëve publikë
përcaktohet sipas koeficientit të pozitës
përkatëse.

1. Basic salary of public officials is
determined according to the coefficient of
relevant position.

1. Osnovica plate . javnih funkcijonera
odredjujese prema
koficijentu dotične
pozicije.
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2. Përcaktimi i koeficienteve për pagën bazë
të funksionarëve publik bëhet sipas Shtojcës
nr. 1 të këtij ligji.

2. Coefficients for basic salary of public
officials are determined according to Annex
1 of the present law.

2. odredjivanje
koficijenta za osnovicu
plate javnih funkcijonera izvrši se prema
Anexu br. 1 istoga zakona .

3.
Përcaktimi
i
koeficienteve
të
funksionarëve publik të cilët nuk janë të
përfshira në shtojcën Nr. 1, të këtij ligji
përcaktohen nga Qeveria për degën e
Ekzekutivit, respektivisht nga Kuvendi për
pjesën e legjislativit dhe trupave të tij.

3. Coefficients of public officials not
included under Annex 1 of this law are
determined by the government for the
executive branch, respectively by the
Assembly for the legislative and its bodies.

4. Funksionarët publikë nuk kanë të drejtë
të marrin më shumë se një (1) pagë bazë
nga Buxheti i Republikës së Kosovës.

4. Public officials are not entitled to receive
more than one (1) basic salary from the
Budget of the Republic of Kosovo.

3 odredjivanje
koficijenta za osnovicu
plate javnih funkcijonera
koji nisu
obuhvaćeni prema ovog Anexu br. 1,
istoga zakona odredjuju se preko Vlade
za granku
Ekzekutiva, odnosno od
Skupštine za deo legislacije i njihovog
tela.
4. javnih funkcijoneri nemaju pravo da
uzimaju vise od jedne plate (1) od strane
Budžeta Republike Kosova.

5. Funksionarët publik të cilët mbajn më
shumë se një vend pune, duhet të vendosin
vetëm për një pagë nga buxheti i Republikës
së Kosovës.

5. Public officials holding more than one
position, must decide for only one salary
from the budget of the Republic of Kosovo.

5. Zvanični funkcioneri koji rade na više od
jednog radnog mesta, trebaju se odlučiti
samo za jednu platu iz budžeta Republike
Kosova.

6. Funksionarët publik të cilët janë të
angazhuar si anëtar të bordeve dhe të cilët
nuk marrin pagë të rregulltë, kanë të drejtë
të konpensohen për kohen e shpenzuar në
mbledhjet e bordit. Vlera e kompensimeve
të tyre përcaktohet me vendim të Qeverisë
për degën e Ekzekutivit, respektivisht nga
Kuvendi për pjesën e legjislativit dhe
trupave të tij.

6. Public officials, engaged as members of
boards and who do not receive regular
salary, are entitled to compensation for the
time spent at the board’s meetings. The
value of their compensation is defined by
the decision of the Government for the
Executive Branch, respectively by the
Assembly for the legislative part and its
bodies.

6. Zvanični funkcioneri koji su angažovani
kao članovi borda i koji ne primaju redovnu
platu, imaju pravo nadoknade za utrošeno
vreme na sastancima borda. Iznos
nadoknade određuje Vlada odlukom o
Izvršnoj vlasti, odnosno, Skupština za deo
zakonodavstva i njihova tela.
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Neni 6
Llogaritja e pagës bazë

Article 6
Calculation of basic salary

Član 6
Llogaritja e pagës bazë

1. Paga bazë e funksionarëve publikë
llogaritet me shumëzimin e koeficientit me
vlerën e koeficientit.

1. Basic salary for public officials is
calculated by multiplying the coefficient
with the value of coefficient.

1. Osnovica Plate javnih
funkcijonera
obračunava se
putem omnožavanja
koficijenta sa vrednostima koficijenta.

2. Vlera e koeficientit të pagës bazë të
funksionarëve publikë është e njëjtë me
vlerën e koeficientit të nëpunësve civilë.

2. The value of basic salary coefficient is
the same as the value of civil servants
coefficient.

2. Vrednost koficijenta osnovica plate
javnih funkcijonera je ista sa kao vrednost
koficijenta civilnih službenika.

3. Vlera e koeficientit propozohet nga
Qeveria dhe përcaktohet me Ligjin vjetor
për buxhetin.

3. The value of coefficient is proposed by
the Government and is defined by the
annual budget law.

3. Vrednost koficijenta predlaže se od
Vlade i odredjuje se prema Godišnjem
zakonom budžeta.

Neni 7
Shtesat e funksionarëve publikë

Article 7
Allowances of Public Officials

Član 7
Dodatke javnih funkcijonera

1. Shtesat
e
funksionarëve
publikë
përfshijnë pagesat që bëhen mbi pagën bazë
për shkak të specifikave të tyre në punë.

1.
Allowances of public officials
include payments made over the basic
salary due to job specifics.

1. Dodatke javnih funkcijonera obuhvačaju
plate koje se daju nad osnovice plate zbog
njihovih specifičnosti na njihovom radu .

2. Llojet dhe lartësia e shtesave për
funksionarët publikë caktohet me akte
nënligjore të nxjerra nga Institucionet e
Republikës së Kosovës.

2.
Types and amount of allowances for
public officials are determined by bylaws
issued by the Institutions of the Republic of
Kosovo.

2. Vrste i visina
dodataka javnih
funkcijonera
odredjujese
putem
podzakonskih akata koja su doneta od
strane Institucija Republike Kosova.
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3. Të gjitha shtesat nuk mund të kalojnë 50
% të pagës bazë të funksionarëve publikë.

3. All allowances may not exceed 50 % of
public official’s basic salary.

3. Celokupni dodatak ne može da prolazi
iznos 50 % od osnovice plate javnih
funkcijonera.

Neni 8
Kompensimet e funksionarëve publikë

Article 8
Compensations of public officials

Član 8
Nadoknade javnih funkcijonera

1. Funksionarët publikë kanë të drejtë në
kompensimin e shpenzimeve të kryera gjatë
ushtrimit të detyrës.

1. Public officials are entitled to
compensations of other expenses made
while exercising their tasks.

2. Lloji i kompensimit, kushtet dhe metoda
për llogaritjen e shumës së kompensimeve
përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga
Qeveria sipas propozimit nga ministria
përgjegjëse për financa dhe ministria
përgjegjëse për administratë publike.

2. The type of compensation, terms and
methods for calculation of the amount of
compensations is determined by bylaws
issued by the Government according to the
proposal of responsible ministry for
finances and responsible ministry for public
administration.

1. Javni
funkcijoneri
imaju
pravo
nadoknade za učinjene troškove koja su
potrošena tokom obavljanja njihovih
službenih poslova.
2. Vrsta nadoknade, uslovi i metode za
obračunavanje
iznosa za nadoknade
odredjujese prema podzakonskom aktom
koji donosi Vlada prema predlogu od
odgovornog ministarstva za financije i
odgovornog ministarstva za javnu upravu .

Neni 9
Pagesat e tjera në rrethana të veçanta

Article 9
Other payments in special circumstances

Član 9
Ostala Plaća u posebnim okolnostima

1. Funksionarët publikë kanë të drejtë në
kompensimin e pagës për rastet në vijim:

1. Public officials are entitled to
compensation to salary in the following
cases:

1. javni funkcijoneri imaju pravo
na
nadoknadu plate na sledećim slučajevima ,
i to:

1.1. Paaftësi e përkohshme për punë për
shkaqe shëndetësore;

1.1. Temporary inability to work due to
illness;

1.2. Gjatë shtatzënësisë dhe lehonisë, i

1.2. During pregnancy and maternity set

1.1.
Ako
je
nesposoban da
obavlja poslove zbog zdravstvenih
razloga;
1.2. Tokom trudnoće, porodjaja, koja
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cili bëhet në lartësinë e përcaktuar me
Ligjin e Punës.

up under the Law on Labor.

plaća ima odredjenu visinu prema
Zakonu Rada.

2. Kushtet e hollësishme lidhur me pikat e
përcaktuara në paragrafët 1 të këtij neni
përcaktohen me akt nënligjor, të nxjerrë nga
Institucionet e Republikës së Kosovës.

2.
Detailed conditions related to items
defined under paragraph 1 of this article are
determined by bylaws issued by the
Institutions of the Republics of Kosovo.

2.
Detalni uslovi u vezi odredjenih
tačaka prema stavu 1 ovoga člana odredjuju
se podzakonskim aktom, koja su doneta
od strane Institucije Republike Kosova.

Neni 10
Buxheti për pagat

Article 10
Budget for salaries

Član 10
Budžet o platama

1. Buxheti për pagat bazë, shtesat dhe
kompensimet e tjera të funksionarëve
publikë sigurohen nga Buxheti i Republikës
së Kosovës.

1. Budget for basic salaries, allowances
and other compensations of public officials
are covered by the Budget of the Republic
of Kosovo.

1. Budžet o osnovici plata, dodaci i druge
nadoknade
javnih
funkcijonera
obezbedjena su od Budžeta Republike
Kosova.

2. Institucionet e Republikës së Kosovës
çdo vit dorëzojnë kërkesën vjetore për
buxhet në ministrinë përgjegjëse për financa
për pagat e funksionarëve publik.

2. Each year, institutions of the Republic of
Kosovo shall submit annual request to the
responsible ministry for finances for budget
for the salaries of public officials.

2. Institucije Republike Kosova svake
godine dostavljaju
godišnji zahtev o
Budžetu u odgovornom ministarstvu za
financije za plate javnih funkcijonera.

Neni 11
Shfuqizimi i legjislacionit ekzistues

Article 11
Abrogation of existing legislation

1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji
shfuqizohen të gjitha dispozitat normative
që rregullojnë pagën bazë, shtesat dhe
kompensimet tjera të funksionarëve publikë.

1. Entry into force of this law shall abrogate
all normative provisions regulating basic
salary, allowances and other compensations
of public officials.

Član 11
Ostavljanje van snage postojeće
legislacije
1. Nastupanjem na snazi ovoga zakona
Ostavlja ju se van snage sve normativne
odredbe koja sredjuju osnovicu plate ,
dodaci
i
druge nadoknade
javnih
funkcijonera.
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2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
deri në nxjerrjen e akteve nënligjore për
zbatimin e këtij ligji, dispozitat normative,
që rregullojnë pagën bazë, shtesat dhe
kompensimet tjera të funksionarëve publikë
mbesin në fuqi.

2. Until bylaws for implementation of this
law are issued, except paragraph 1 of this
article, normative provisions regulating the
basic salary, allowances and other
compensations of public officials will
remain in force.

2. Odstranivši stav 1 ovoga člana , do
donošenja
podzakonskih
akata za
sprovodjenje ovoga zakona , normativne
odredbe , koje sredjuju osnovicu plate ,
dodaci
i
druge nadoknade
javnih
funkcijonera ostaju na snagu.

Neni 12
Aktet nënligjore

Article 12
Bylaws

Član 12
Podzakonski Akti

Institucionet e Republikës së Kosovës
nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e këtij
ligji në afat prej gjashtë (6) muajsh nga
hyrja në fuqi e këtij ligji.

In order to implement this law, within six
(6) months upon entry into force of this law,
institutions of the Republic of Kosovo shall
issue bylaws.

Institucije Republike
Kosova donesu
podzakonske akte o sprovodjenju ovog
zakona u roku od šest (6) meseci od dana
nastupanja na snazi ovoga zakona .

Neni 13
Hyrja në fuqi

Article 13
Entry into force

Član 13
Nastupanje na snazi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë
pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.

This law shall enter into force fifteen (15)
days after its publication in the Official
Gazette of the Republic of Kosovo.

Ovaj zakon nastupa na snazi petnaest
dana (15) nakon objavljivanja u ”Gazeta
Zyrtare” Republike Kosova.

Jakup Krasniqi,
________________
Kryetar i Kuvendit të Republikës së
Kosovës

Jakup Krasniqi,
________________
President of the Assembly of the Republic
of Kosovo

Jakup Krasniqi,
________________
Predsednik Skupštine Republike Kosova

8

Shtojca Nr.1
Nr.rendor

Funksioni

Koef.

1 Presidenti/ja i Kosovës
2 Kryetari i Kuvendit

15.00

3 Kryeministri
4 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese

12.50

5 Nënkryetar i Kuvendit
6 Zëvendëskryeministrat

10.70

7 Ministri
8 Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese

9.50

12.50

12.50

10.70

9.00

9 Kryetari i Gjykatës Supreme
10 Kryeprokurori i Shtetit

9.00

11 Kryeprokurori i Prokurorisë Special
12 Drejtor i Agjencise Kunder Korrupcionit

9.00

13 Drejtor i Agjencisë Kosovare të Privatizimit
14 Drejtor i Përgjithshëm i Aviacionit Civil

9.00

15 Rektori Universitetit Publik
16 Avokati i Popullit

8.00

17 Deputetët
18 Auditori i Përgjithshëm

8.00

9.00

9.00

9.00

8.00

8.00
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19 Drejtori i Përgjithshëm i Policisë
20 Kryetar komune me 51

8.00

21 Gjyqtari i Gjykatës Supreme
22 Kryetar i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve

7.50

23 Drejtori i Agjencionit se Kosoves per Intelegjence

7.50

Zv. Drejtorët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit

7.50

24

8.00

7.50

Kryesues i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë/Kryesuesi i Bordit të Zyrës së
25 Rregullatorit të Energjisë
26 Drejtor i Zyres rregullative per uje dhe mbeturina
Kryetar i Bordit/Kryeshef Ekzekutiv i Autoritetit Rregullativ të
27 Telekomuniacionit
28 Prokurorët e Përhershëm – Zyra e Prokurorit të Shtetit

7.50
7.50
7.50
7.30

29 Prokurorët e Përhershëm ‐ Prokuroria Speciale
30 Kryetari i Gjykatës së Apelit

7.30

31 Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit
32 Kryetar i Gjykatës Themelore

7.30

33 Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore

6.50

34 Zëvendësministri
Mbikëqyrës Kryesor Shtetërorë i Agjencise Shtetërore për Mbrojtjen e të
35 Dhënave Personale
36 Zëvendësdrejtori i Agjencionit se Kosoves per Intelegjence

6.50

37 Inspektor i Përgjithshëm i Agjencionit se Kosoves per Intelegjence

6.50

7.30

6.50
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6.50
6.50

38 Kryesues i Bordit të Aviacionit Civil
39 Kryesues i Bordit të Autor. Reg. Hekurudhave

6.50

40 Kryesues i Bordit të Komisionit te Pavarur per Miniera dhe Minerale
41 Anëtar i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë

6.50

42 Anëtar i Bordit ‐Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
43 Kryetar i Organit Shqyrtues te Prokurimit

6.50

44 Zëvendësdrejtoret e Përgjithshëm te Policisë
45 Kryetar komune me 41

6.50

46 Gjyqtari Mbikëqyrës i Gjykatës Themelore
47 Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit

6.30

48 Prokurorët e Prokurorisë së Apelit
49 zv. Auditori i Përgjithshëm

6.30

50 zv. Avokati i Popullit
51 Kryetar i Komisionit Rregullativ te Prokurimit Publik

6.30

52 Drejtor i Bordit‐Agjencia e Prokurimit Publik
53 Kryetari i Komisionit per Mbrojtjen e Konkurrencës
Mbikëqyrës Shtetëror i Agjencise Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave
54 Personale
55 Zv. Drejtor i Zyres se Rregullatorit per Ujra dhe Mbeturina

6.30

56 Kryetar komune me 31
57 Gjyqtarët e Gjykatës Themelore

6.00

6.50

6.50

6.50

6.50

6.30

6.30

6.30

6.30
6.00
6.00

5.70
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58 Prokurorët e Prokurorisë Themelore
59 Anëtar i Këshillit të Pavarur të Mediave

5.70

60 Anëtar i Organit Shqyrtues te Prokurimit
61 Anëtar i Komisionit Rregullativ te Prokurimit Publik

5.50

62 Kryetari i Këshillit te Pavarur Mbikëqyrës te Shërbimit Civil të Kosovës
63 Zv. Kryesues i Bordit të Autoritetit Rregullativ te Hekurudhave

5.30

64 Anetar Bordit te Autoritetit Rregullativ te Hekurudhave
65 Anëtar i Bordit të Komisionit te Pavarur per Miniera dhe Minerale

5.30

66 Anëtar i Komisionit per Mbrojtjen e Konkurrencës
67 Anëtar i i Këshillit te Pavarur Mbikëqyrës te Shërbimit Civil të Kosovës

5.30

68 Zv. Drejtor Agjencia Kosovare e Pronës
69 Kryesues i Këshillit të Kosovës për Trashegimi Kulturore

5.00

70 Anetari i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve
71 Kryetar komune me 21

5.00

72 Këshilltar i Lartë Politik
73 Shefi i Kabinetit

4.70

74 Nënkryetarët e komunave 51
75 Këshilltar Politik

4.00

76 Nënkryetarët e komunave 41
77 Drejtorët e drejtorive komunale

3.70

78 Nënkryetarët e komunave 31

3.50

5.50

5.50

5.30

5.30

5.00

5.00

5.00

4.30

3.70

3.50
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79 Kryesuesi i Kuvendit Komunal 51
80 Kryesuesi i Kuvendit Komunal 41

3.50

81 Nënkryetarët e komunave 21
82 Kryesuesi i Kuvendit Komunal 31

3.00

83 Zv. Kryesuesi i Kuvendit Komunal 51
84 Kryesuesi i Kuvendit Komunal 21

2.60

85 Zv. Kryesuesi i Kuvendit Komunal 41
86 Zv. Kryesuesi i Kuvendit Komunal 31

2.40

87 Zv. Kryesuesi i Kuvendit Komunal 21

2.00

3.00

2.90

2.70

2.10
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